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Uw vrijheid, ons beleid. 
 

Verkiezingsprogramma 

Gemeenteraad verkiezingen 16 maart 2022. 
 

Eenentwintig kernen, eenentwintig hoofdpunten: 
 
1: Vrijheid en behoud van alle dorpskernen in hun huidige hoedanigheid. 

- Vrijheid met respect voor ieders mening zoals verklaard in de dertig 
artikelen Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. (Zie website 

Vrije Volkspartij Altena) 
- Dorpen moeten dorpen blijven, met ieder dorp haar eigen cultuur. 

 

2: Altena moet weer terug naar de burger. 
- Doelgericht publieksloketten. Liever ja-mits dan nee-tenzij.  

- Onbelemmerd binnenlopen op het gemeentehuis. 
 
3: Realistisch sociaal beleid, houd cultuur en tradities in stand. 

- Sponsoring is een wezenlijk deel voor de financiën van elke club. Daarnaast 
is de subsidiëring door de gemeente een noodzaak voor die sectoren die 

dat om te overleven nodig hebben. VVA wil dat dit realistisch tot stand 
komt met subsidie naar rato van ledenaantallen. 

 
4: Maximaal 10% van de oorspronkelijke bevolking per dorpskern aan 

immigratie toestaan. 

- Wij willen onafhankelijke huisvesting van arbeidsmigranten. Om 
werkslaaftoestanden te voorkomen, mag dit nooit gekoppeld zijn aan hun 

werkgever. 
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5: Gemeentelijke raadgevende referenda organiseren. 

- Als er een belangrijk probleem in een dorpskern opgelost moet worden 
dient dit aan de gehele dorpsgemeenschap voorgelegd te worden en niet 

alleen aan de dorpsraad. De uitkomst van deze referenda dient opgevolgd 
te worden. Te denken valt aan: 

- ingrijpende wijzigingen in bestemmingsplannen. 

- beslissingen over belangrijke publieke voorzieningen als zwembaden,         
dorpshuizen en sportvelden. 

- belangrijke inzake infrastructuur en bedrijfsterreinen e.d.  
- Positie van dorpsraden heroverwegen. 

 

6: Ambulanceposten 24 uur per dag bemand en terug in Altena. 
- Het huidige gemeentebestuur investeert in boa’s. Hierdoor hebben wij een 

9 tot 5 -uur ambulancepost. 
- Wij willen minder boa’s en meer ambulances. 

 

7: Uitvoering WMO beleid toetsen door een onafhankelijke partij en 
verbeteren waar nodig. 

- Wij willen het WMO-geld tegen het licht houden of dit daadwerkelijk 
uitgegeven wordt aan de inwoners die er recht op hebben. 

 
8: Toekomstig beleid aangaande virusinfecties, zoals nu het coronavirus, 

kritisch beoordelen op rechtsgeldigheid en zo nodig inwoners 

beschermen tegen door de Rijksoverheid afgekondigde maatregelen 
zonder juridische grond. 

- Het beleid is inconsistent en gebaseerd op niet bewezen aannames en 
rekenmodellen. Wij willen, gezien de enorme impact die de maatregelen 
hebben op de lokale bevolking en de economie, de beslissingen weghalen 

bij de Veiligheidsdriehoek en terugbrengen naar de eigen gemeente. De 
Rijksoverheid blindelings volgen, is de gemakkelijkste weg. Maar niet altijd 

de beste. 
- Maatregelen dienen nooit in strijd te zijn met rechten van mensen. 
- Wij zijn tegen discriminatie en apartheid en dus tegen een verplichte 

corona-QR code.  
- Een vaccinatie mag nooit verplicht worden. Mensen hebben een 

keuzevrijheid, deze keuze dient voluit gerespecteerd te worden. 
- Mensen mogen nooit buitengesloten of anders behandeld worden, in welke 

vorm dan ook, en dienen volledig en volwaardig mee te kunnen doen in de 

maatschappij, in welke vorm dan ook. 
- Daarnaast wordt ‘het testen op corona’ en de resultaten die hieruit 

voortkomen ernstig misbruikt door de overheid om zo nieuwe en 
onderdrukkende maatregelen op te kunnen leggen aan een bevolking. Er 
dient actief naar alternatieven gezocht te worden voor de belastende PCR 

test. Te denken valt aan de reeds lang beschikbare spuugtest, waarvan de 
resultaten zeer betrouwbaar en NIET MANIPULEERBAAR zijn, zoals dat bij 

de PCR test wel het geval is. 
- Het steunen van testen door de overheid moet daarom ook acuut 

stoppen daar dit nu gebaseerd is op medische onwaarheden, 

manipuleerbare modellen en oncontroleerbare aannames.  
Als wij in Altena beperkende maatregelen opleggen, dan dienen die 

gebaseerd te zijn op controleerbare en bewezen effecten. Niet op ‘alle kleine 
beetjes helpen misschien’. Daarvoor duurt de crisis al té lang en zijn de 
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effecten op de gezondheid en de economie té groot. 

De (wetenschappelijke) discussie dient te worden gestimuleerd, zodat de 
inwoners van Altena zelfstandig afgewogen besluiten kunnen nemen of ze 

wel of niet aan de experimentele vaccinaties mee willen doen, dan wel 
kiezen voor alternatieven. 

- Wij willen dat de gemeente Altena naar de landelijke politiek actief uitstraalt 

dat de zorgcapaciteit moet worden opgeschaald naar het niveau van voor 
het tijdperk Rutte- de Jonge. 

- Wij willen dat binnen onze gemeente stelling wordt genomen tegen het door 
de overheid verbieden van goed werkende geneesmiddelen. De verdere 
ontwikkeling en het gebruik van deze en nieuwe geneesmiddelen dient te 

worden gestimuleerd en de beschikbaarheid ervan dient te worden 
bevorderd. Het kan niet zo zijn, dat wij omwille van verstikkende 

regelgeving, mensen onnodig laten (over)lijden. Dat is een schande, 
waartegen we ons actief dienen te verzetten. 
 

 
9: Financiële overzichten transparant maken en direct inzichtelijk op de 

website van de gemeente plaatsen. 
- Door de bomen zien we het bos niet meer. Dit moet veel duidelijker en 

transparanter gecommuniceerd worden op de gemeentelijke website. 
 
 

10: De brandweer beter uitrusten. 
- De bluswateraansluitingen binnen Altena herzien. 

- De brandweer voorzien van bluswatertanks, daarvoor zijn we nu 
afhankelijk van de kazerne Waalwijk. 

 

 
11: Politiepost Nieuwendijk weer bemannen zoals vroeger. 

- De politie zou waakzaam en dienstbaar moeten zijn.  
- Wanneer u de politie nodig heeft moet dit niet beperkt worden tot 1 

moment per week omdat er geen mensen aanwezig zijn in Nieuwendijk. 

- Wij willen de focus van snelheidscontroles op wegen bij scholen en 
bejaardencentra leggen i.p.v. op provinciale wegen. 

- De politie moet meer actief drugscriminaliteit bestrijden  
- Gedoogplekken her beoordelen. 

 

 
12: Woningbouw op gang brengen en wachtlijsten voor in eerste instantie 

oorspronkelijke bewoners van Altena afwerken. 
- De gemeente Altena bezit voldoende bouwgrond waar zij niets mee doet. 

Om wel te zijn zo’n 86 ha in Altena totaal. (129 voetbalvelden). 

- Wij willen op korte termijn betaalbare woningen bouwen. 
- Woningen betaalbaar houden voor starters mede ook om vergrijzing tegen 

te gaan. Dit kan bijvoorbeeld door in de Ruimtelijke Ordening minder 
regelgeving toe te passen en alternatieve bouw(methoden) toe te staan. Te 
denken valt bijvoorbeeld aan ‘Tiny Houses’. 
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13: Stoppen met energietransitie maatregelen voor woningen. Behoud van 

gasaansluitingen en geen kosten-opdrijvende materialen en 
apparatuur gebruiken. Huizen moeten betaalbaar blijven. Dat dient 

een vast vertrekpunt te zijn. 
- Wij willen geen windmolens en zonnecollectoren in het landschap.  
- Wij willen serieus en diepgaand onderzoek stimuleren naar de mogelijke 

vestiging van een Thoriumzoutcentrale op de meest geschikte plek in 
Noord-Brabant. Dit zou een verdienmodel kunnen zijn voor de gemeente 

Altena waardoor de gemeentelijke lasten voor de inwoners aanzienlijk 
kunnen dalen.  

- Behoud van gasaansluitingen voor de nieuwste ontwikkelingen met 

waterstof. 
 

14: Mobiliteit in en rond Altena optimaliseren. 
- Wij willen sneller beleid voor verbreding A27. Het huidige bestuur van 

Altena heeft hierin in 4 jaar weinig resultaat geboekt. 

- Wij willen een snelle aanpassing van de rotonde op de N267 bij Wijk en 
Aalburg. Deze moet dubbelbaans worden. Dit probleem moet op korte 

termijn opgelost worden. 
- Aanpak van onlogische oversteekplaatsen bij scholen. Oversteekplaatsen 

zijn onveilig. 
 
15: Geen beperkende klimaatregels voor onze boeren.  

- De stikstofregels zorgen voor een onleefbare situatie voor de boeren. 
- Met het beknotten van de boeren op hun maaibeleid, verarmt de gemeente 

onze grond. 
- Wij accepteren niet dat voedselvoorzieners door de overheid in de 

schuldhoek worden geplaatst. Blijf af van onze leef basis. Blijf af van onze 

boeren. 
 

16: Uitgaansgelegenheden en ruimte met beheer creëren voor de jeugd 
om te kunnen vertoeven in hun vrije tijd. 
- De gemeente moet ruimten of grond beschikbaar stellen waar met 

particulier initiatief meer recreatiemogelijkheden voor de jeugd kunnen 
worden gerealiseerd.  

Bij probleemgedrag moeten de ouders, die primair verantwoordelijk zijn 
voor hun kinderen, waar dat mogelijk is, die verantwoordelijkheid ook 
nemen. 

 
17: Onderwijs moet beter. 

- Discipline terug brengen, bijvoorbeeld door kledingvoorschriften 
- VVA wil een gelijkmatige verdeling tussen onderwijzers en 

onderwijzeressen. 

- Pestgedrag op scholen moet keihard aangepakt worden. De wijkagent heeft 
hierin een belangrijke rol om samen met de scholen voor passende 

maatregelen te zorgen. Ook pestgedrag buiten schooltijden is een 
medeverantwoordelijkheid van de school. Ouders hebben niet altijd in de 
gaten dat er soms vreselijke dingen spelen. De klachten blijven vaak in 

app-groepen hangen. Kinderen kunnen hun klachten slecht kwijt door 
afwijzend gedrag van onderwijzers en ouders. Ingrijpen in vroeg stadium 

voorkomt blijvende schade bij kinderen. Door de onafhankelijkheid van de 
wijkagent kan zijn hulp erg effectief zijn. 
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- Indoctrinatie van kinderen moet stoppen. Maatschappelijke verhoudingen 

moeten realistisch blijven, bijvoorbeeld het LHBTI-gebeuren hoeft wat ons 
betreft nog niet aan kinderen op de basisschool verteld te worden. 

 
18: Industrie steunen op verantwoorde wijze. 

- De maritieme sector in Werkendam ondersteunen door de 

ontwikkeling van een nieuwe haven op financieel verantwoorde wijze. 
- Wij zijn voor uitbreidingen huidige industrieterreinen Veen en Giessen. Met 

max cat.3 industrie. 
 
19:  Onderhoud groenvoorziening moet beter. 

- Het groenonderhoud in de gemeente Altena is ver beneden de maat 
De ene straat wordt sterk voorgetrokken op de andere en de vaak kleinere 

kernen krijgen minder onderhoud dan de grote. Wat ons betreft moet er 
vaker gemaaid worden. 

- Het onderhoud begraafplaatsen is beschamend en respectloos naar onze 

voorouders die onze streek opgebouwd hebben. Door te bezuinigen op 
begraafplaatsen laat de gemeente zien hoeveel respect zij heeft voor ons 

als inwoners. Meer onderhoud is noodzakelijk en daar gaan wij voor 
zorgen. 

 
20: Optimaliseren van openbaar vervoer.  

- Meer simpele opstapplaatsen in de buurt van wooncentra voor ouderen en 

scholen i.p.v. alleen langs doorgaande routes. 
 

 
21: Overheidsapparaat meer ombuigen naar een ‘dienstbaar bedrijf’. 

- Steeds vaker bereiken ons berichten dat de gemeente verzaakt met het 

afgeven van vergunningen en hier veel te laks mee omgaat.  
De wettelijke termijn van 8 weken wordt standaard met verlenging 

afgedaan tot 14 weken. Dit is onacceptabel. 
Het vergunningenpakket dient sterk te worden uitgedund. 
Er moet veel meer worden overgelaten aan de eigen verantwoordelijkheid 

van de inwoners. 
- De belofte om na herindeling het overheidsapparaat te laten inkrimpen 

blijkt zoals gebruikelijk bij herindelingen een leugen.  
- Wij willen het complete ambtenarenapparaat tegen het licht houden en de 

structuur vereniging gemeente meer ombuigen naar een ‘dienstbaar 

bedrijf’. 
 


